เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานรัฐมนตรี
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวนวรัตน รามสูต
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาววรรณา ภัทรเกียรติ์เจริญ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๒๒ ราย)
นายกิตติ คํามี
๑๘ นายวิรัช ภวัตมนตรี
นายกิตติพงษ เปยมปฏิภาณ
๑๙ นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข
นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ
๒๐ นายศักดิ์สิทธิ์ ชมไพศาล
นายเฉลิมชัย พันทวีศักดิ์
๒๑ นายสุนทร ยุทธชนะ
นายณรงควัฒน พรหมรักษ
๒๒ นายโสภณ พรหมเจริญ
นายทศพร ภักดีศุภผล
๒๓ นายอับดุลฮาลิม มินซาร
นายธงชัย สุวรรณาวัชร
๒๔ นายอาคม รอดเนียม
นายปญญา วันแรก
๒๕ นายอาคม ศาณศิลปน
นายปยวิทย เชิดกลิ่น
๒๖ นายเอกราช ชวีวัฒน
นายพจนารถ นุกูลคาม
๒๗ นางสาวกรวรรณ ศรีศิลา
นายพิพัฒน ปอมสา
๒๘ นางสาวกษมา แพรภิญโญ
นายภักดี รัตนสากล
๒๙ นางกัญญพิชญา โพธิตา
นายภาณุธช เนตะวงศ
๓๐ นางสาวกัลยา ทารักษ
นายมณฑล ภาคสุวรรณ
๓๑ นางกัลยา เพ็ชรหึง
นายมาโนชญ เฟองอักษร
๓๒ นางกาญจนา ตาคํา
นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
๓๓ นางสาวเขนย นามชุม
นายรังสิทธิ์ ประการแกว
๓๔ นางสาวจารุนันท แกวทองนาค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

นางจารุมาลย เจียรเจิมสุข
นางจิดาภา สนนิคม
นางจิตตกาญจน มงคลบูรณะศิริ
นางจิตรา โลจายะ
นางจิราพรรณ ดอกกลิ่น
นางจุฑาภรณ พวงขจร
นางสาวฉวีวรรณ สมานหมู
นางชุติมา พูลเกิด
นางชูชีพ ไวกสิกรรม
นางญาณิศา สุขอุดม
นางญาดา วงศดาว
นางสาวฐิติมา วงศบัณฑวรรณ
นางณัฏฐวีภรณ ทิพยวาศรี
นางณัฐนันท เอี่ยมจินดา
นางดรุณี ปองเปยม
นางทัศนีย บุญมานนท
นางทิพพาศรี อินทะกูล
นางทิพอร สุพรรณทอง
นางทิพาภร คาทันเจริญ
นางธนธรณ แกวเปนทอง
นางสาวธัญญลักษณ ศรีจันทรวิโรฒ
นางธารินี พบบุญ
นางนงลักษณ พรอมจะบก
นางนงลักษณ ยุทธสุทธิพงศ
นางสาวนันทนิตย สายบัว
นางนารีวรรณ จันทบาล

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางนิตยา แกวกําพล
นางสาวบังอร บัวพูล
นางบัวแกว ดูใจ
นางบัวทอง บุญสน
นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี
นางสาวประนอม โพธิ์นิ่มแดง
นางสาวประภา นิ่มนวล
นางปราณี พิเศษธนศักดิ์
นางปยะมาศ ปนทนา
นางสาวพจนี เจียนสกุล
นางพยอม ทองคํา
นางพรทิพย ตรีรัตน
นางพรทิพย อรุณทอง
นางพรมณี ฤทธิธรรม
นางพรรณี ทิมเทศ
นางพิณัชกุล เหลืองสด
นางพิมลพรรณ บางโมรา
นางไพบูลย จันทรพรม
นางมยุรี กาเผือก
นางเยาวภัทร โชคกําเนิด
นางสาวเยาวภา จงพัฒนกิจ
นางเยาวลักษณ โฟลคเมอร
นางสาวรัชนีวรรณ สุริยอาภา
นางสาวรําไพ จําปาทอง
นางริสา วัฒนะรัตน
นางรุงนภา เพชรรักษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

นางรุงอรุณ ไสยโสภณ
๑๐๕ นางสายชล จันทรา
นางเรณู วิมาละ
๑๐๖ นางสาวสายสมร ปนสุยะ
นางวรนัฐ ชัยวัฒนา
๑๐๗ นางสืบศรี สุทธิประเสริฐ
นางสาววรนาถ สังศิลปเวช
๑๐๘ นางสุพิทย ลอยแกว
นางวรรณภัสสร สมจิตร
๑๐๙ นางสุภัทรา ทูลฉลอง
นางวัชรีพร แพรแกว
๑๑๐ นางสาวสุภารัตน หัสเดช
นางวิมล มาเทียน
๑๑๑ นางสาวสุรัตน จันทรประทีป
นางวิไลพร ประกอบสุข
๑๑๒ นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง
นางศรินทรา โยสีดา
๑๑๓ นางสาวหทัยรัตน สวนชํานิ
นางสาวศรีเสาวลักษณ เกียรติพิริยะ
๑๑๔ นางหัตถพร แตงสี
นางศิริพร ศรีธนายุสบดี
๑๑๕ นางสาวอรวดี ธานี
นางสาวศิวิไล นาคนัทที
๑๑๖ นางอังควรา เจียมสุคนธ
นางศุภนรี กระบี่ทอง
๑๑๗ นางอัจฉรา จุลวรรณโณ
นางสมใจ โตชัย
๑๑๘ นางอัญสุชา บุญขัรตินาถ
นางสาวสมพร นันทรีกูร
๑๑๙ นางสาวอัษฎา บัวบุญ
นางสมพร แสงรุงเรือง
๑๒๐ นางอาภรณ วงศอนันตกิจ
นางสมโภชน บุญมีจิว
๑๒๑ นางอุบลพรรณ คงอ่ํา
นางสราภรณ นุมเออ
๑๒๒ นางสาวอุษณี โพธเดชขจร
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๐๙ ราย)
วาที่รอยตรี กีรติ กุลบุตร
๘ นายทรงชัย ลิ้มตระกูล
นายโกเมน จินาวัลย
๙ นายบุญเลี้ยง บุหงาในเมือง
นายคําพันธ สุพรมอินทร
๑๐ นายปญญา ยิ้มสินสมบูรณ
นายชูชาติ หรัญรัตน
๑๑ นายภูมิเดชา วรกรรมพินิจ
นายเชิดชาย ยอดนอย
๑๒ นายมนตรี เดชรักษา
หมอมหลวงณวพร เกษมสันต
๑๓ นายวรการ หาญลคร
นายตอศักดิ์ สวสดิ์เสริมศรี
๑๔ นายวันชัย ครามสูงเนิน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

พันจาอากาศเอก วิสุทธิ์ เจริญวัย
นายสนิท อาษาธง
นายสมพงศ ฉิมหนู
นายสุกิจ บัวแพง
นายสุเมธ จันทรชิต
นายสุรินทร คงเสถียรภาพ
นายแสวง ธรรมพร
นายอุทัย กองศิลป
นางสาวกนกวรรณ บริสุทธิ์
นางสาวกมลวรรณ รอดจาย
นางกรองกาญจน วัฒนสหโยธิน
นางสาวกฤตวรรณ สรรพอาษา
นางกัญญารัตน ลับกิ่ม
นางกันตพร พูลศิริ
นางสาวกิตติยา โพนสูงเนิน
นางสาวเกศินี ศรีสาธร
นางเกศินี อธิกูล
นางขนิษฐา ปองชาติ
นางสาวคํามนต นวลมะณีย
นางจรรยา ไชยทิพยอาสน
นางจันทรเพ็ญ แกวมุกดา
นางจิรประภา พิทักษสกุลพงศ
นางจิรัชยา เฟองฟูรัตน
นางสาวจุฑามาส แกวมี
นางชลพิชา หาญณรงค
นางฐปนา อินทรมา

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางดรุวรรณ บุญมาก
นางสาวดวงมาลย รอดทอง
นางสาวดาวรุง ภุมมา
วาที่รอยตรีหญิง ทิวาพร จูมศรีสิงห
นางนงรัตน แกวอรุณ
นางสาวนภาพัฒน แกวออน
นางนัยนา วิเชียรโรจน
นางสาวนาถนภา ศุกระรุจิ
นางนิพาดา อุปชฌาย
นางนุชรี วัฒนเธียร
นางสาวบัณฑิตา วงษวุฒิภัทร
นางบุศรา คมจิตร
นางสาวบุษบา เดือนดาว
นางเบญจพร สมุทรเศรษฐ
นางสาวประภาพร จันทรัศมี
นางปทมารัตน ทองมา
นางปุณนภา เชิดเพชรรัตน
นางสาวเปรมฤดี กิมทอง
นางพรทิพย พลอยสี
นางพรทิพย เพ็ชรนพรัตน
นางสาวพันธุทิพา โหตระไวศยะ
นางพิธีพร ภักดีพิทักษกุล
นางพีฌานิกา ชัยปทุม
นางเพ็ญศรี กองกมล
นางไพบูลย สัตนาโค
นางภัททิยา โฮเม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางภัทรานันทน นาควิจิตร
นางภัทราพร ศรีพลอย
นางภัสศรี ศิรประภา
นางสาวมณีเราะ มรรษทวี
นางมาลัย ขอนดอก
นางรําไพร เขียวสนาม
นางริสา วัฒนะนุกูล
นางสาวลักษณขนา นนทบุลัย
นางลําดวน มียิ่ง
นางวงศเดือน กันดี
นางสาววรนุช เจริญสุข
นางวันวิสาข แสงมณี
นางวิมลรัตน จันทรยาง
นางวีรวรรณ พิมชะนก
นางศรัญญา นิยมไทย
นางสาวศิรินพร บรูมินเหนทร
นางศิริพร อหันตะ
นางศิริพรรณ พันจินา
นางศิวพร ภูมิสิริวัฒน
นางสมร บําขุนทด
นางสาวสมร พงษพันธ
นางสมฤดี ฉิมมุสิก
ตริตาภรณชางเผือก
๑ นายชลัคร ผองพงษ
๒ นายณรัฐ ลอมกรุด
๓ นายเดชา บุญมาสุข

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๘๙ นางสมหมาย ดีทิพย
๙๐ นางสาคร ศิริพันธ
๙๑ นางสารีรัตน โกสิยาภรณ
๙๒ นางสิริกุล สินธุบุญ
๙๓ นางสาวสิริภัคค ธรรมบุศย
๙๔ นางสิริรัตน จันทรนิยม
๙๕ นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ
๙๖ นางสุนิสา ชมภู
๙๗ นางสุพักตร หนองมวง
๙๘ นางสุรัสวดี เลี้ยงสุพงศ
๙๙ นางสุรางรัตน พวงพี
๑๐๐ นางเสาวภา ประทุมวี
๑๐๑ นางสาวอภิรมย มนัส
๑๐๒ นางอรดี คําพัฒน
๑๐๓ นางสาวอรรยา สังขทอง
๑๐๔ นางอวยพร สมสัตย
๑๐๕ นางอัชรา เพ็งบุญ
๑๐๖ นางสาวอัญชลี เกิดเรือง
๑๐๗ นางอํานวย กิจนัย
๑๐๘ นางอําไพ มณีโรจน
๑๐๙ นางอุไรวรรณ ซัลตัน
(รวม ๓๖ ราย)
๔ นายอรรถนนท อุดคํามี
๕ นางสาวกาญจนา ไทรฟก
๖ นางเกษณี แสนมุข

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวขชล รัตนกิจ
นางสาวชญาภา ลูสวัสดิกุล
นางสาวชนิธตา เกตุอําไพ
นางสาวชนินาถ สุวรรณศรี
นางสาวฐิติมา โรจนมงคล
นางดารุณี พุทไธวัฒน
นางสาวนฤมล นําจันทร
นางนันทิยา หนูบุญ
นางปุญญดา ชาวงคศรี
นางสาวพัชราภรณ โพธิ์โสรีย
นางพัชรีย ออนอิงนอน
นางสาวพิชญา ชูเพชร
นางเพ็ญศรี มณีรัตน
นางมนทิรา อุลิศ
นางสาวเมทินี บุญเกตุ
ตริตาภรณมงกุฎไทย
นายกิตติชัย บัวแกว
นายจักริน ชูพัฒนพงศ
นายดอน รูปสม
นายบุญชัย กลัดทอง
นายวุฒิชัย ธรรมยา
นายสัมนาการณ บุญเรือง
นายสิรภพ สังขแกว
นางสาวชญาดา เกาเอี้ยน
นางสาวชนัญณิภา ขาวโอภาส
นางสาวธันยพัฒน นูเร

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒๒ นางสาวเมธาวี สายไทย
๒๓ นางสาวรจนาพร เพ็งแจม
๒๔ นางสาวละออง เกษตรรัตน
๒๕ นางสาวลาวรรณ กาแกว
๒๖ นางวรรณา คุมสมบัติ
๒๗ นางสาววาสนา เครือมาศ
๒๘ นางสาววาสนา ปยะฤดีวรรณ
๒๙ นางวาสนา วิเชียรฉาย
๓๐ นางสาววิรงรอง บัวจันทร
๓๑ นางสาวียะ พันธุฤทธิ์
๓๒ นางสาวสุวัทนา พลางวัน
๓๓ นางสาวหนึ่งนิรามิษ วรรณรมย
๓๔ นางหนูเก ถาโคตรจันทร
๓๕ นางอัญชลี ปสันตา
๓๖ นางสาวเอกรินทร คุณยศยิ่ง
(รวม ๒๓ ราย)
๑๑ นางสาวนภนัฏ นวลใย
๑๒ นางสาวนิตยา โละกาแกว
๑๓ นางบุญพงษพัชรินทร อินอุนโชติ
๑๔ นางปญชลิดา นุศิริหาญ
๑๕ นางสาวพจนา วิไลกิจ
๑๖ นางมัณฑกานต จูกระโทก
๑๗ นางสาวยุพาพรรณ สุวรรณวิชิต
๑๘ นางสาวรัชนินท พงศอุดม
๑๙ นางเรวดี ศรีจริต
๒๐ นางศิริพร หาจันดา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๑ นางสาวสุนิสา ชุมตะคุ
๒๒ นางสาวสุภินทรา นรสิงห
๑ นายพลกฤต ศรีชมภู
๒ นางเพ็ญจันทร จันทรสน

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒๓ นางหทัยทิพย มณีรัตน
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๓ นางสาวศษิตา โลกถวิล

๑

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๗ ราย)
นายเฉลิมชนม แนนหนา
๕ นางนันทิชา แจมนุราช
นายสมพงษ ผุยสาธรรม
๖ นางมาลี รุจิระปริญญา
นางโชติกา วรรณบุรี
๗ นางสมพร ยิ้มยอง
นางสาวณัฐวลัญชน รังสิตราพร
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖ ราย)
นายปานเทพ ลาภเกษร
๔ นางสาวณุตตรา แทนขํา
นางสาวคัทริยา แจงเดชา
๕ นางสาววิชชุลาวัณย พิทักษผล
นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ
๖ นางสาวสมถวิล กาญจนาพงศกุล
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
นายจิรวิทย ไทภูวไพบูลย
๒ นายชัชวาล อัชฌากุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๔,๔๘๑ ราย)
นายกงจักร อุทัยวัฒน
๗ นายกมล บุตรพรหม
นายกงใจ จําปาบุรี
๘ นายกมล วรามิตร
๙ นายกมล สมอหอม
นายกตัญู บุญลอย
นายกนิชพงษ ชองเชิญ
๑๐ นายกมล เหลาคํา
นายกมล จอมทอง
๑๑ นายกมลา วันชูเพลา
นายกมล ชื่นทองคํา
๑๒ นายกรกฎ กล่ําบุตร

๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓

